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Стаття присвячена вивченню актуальної проблеми дошкільної ос-

віти – вихованню основ культури споживання у дітей дошкільного віку. 
Автор пропонує критерії, показники та завдання для визначення складових 
виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного 
віку. Розкрито зміст діагностичного обстеження, представлено кількіс-
ний і якісний аналіз рівнів вихованості основ культури споживання у 
старших дошкільників. 
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Постановка проблеми. Питання про роль і місце споживання у 

суспільстві завжди цікавило дослідників. Культура споживання є важли-

вим елементом розвиненого суспільства з високим рівнем економічного 

розвитку. Означене питання потребує окремого вивчення з метою визна-

чення змісту, методів та прийомів виховання культури споживання у 

дітей дошкільного віку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що питання куль-

тури споживання особистості вивчалося у зв’язку з дослідженням пробле-

ми економічної компетентності суспільства. Зокрема, питання формува-

ння споживчих знань у дітей дошкільного віку були висвітлені у дослід-

женнях, присвячених економічному вихованню дошкільників (О. Галахо-

ва, Т. Галговська, В. Гербова, Н. Грама, Г. Григоренко, Р. Жадан, Н. Кри-

вошея, Ю. Лелюк, Л. Лохвицька, Н. Побірченко, А. Сазонова, І. Сасова, 

А. Шатова та ін.). 

Мета статті – визначити критерії, показники та рівні вихованості 

основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку. 

Для виявлення рівнів вихованості основ культури споживання у ді-

тей старшого дошкільного віку використовувалися критерії та показники, 

виділені нами на основі аналізу психолого-педагогічних досліджень з про- 
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блеми. Серед них: мотиваційний, діяльнісний, ціннісно-смисловий та ког-

нітивний.  

Мотиваційний критерій характеризували показниками: 1) усвідом-

лення своїх бажань; 2) сформованість уподобань. 

Когнітивний критерій визначили показниками: 1) обізнаність спо-

живча; 2) знання та вміння користуватися споживчою лексикою. 

Ціннісно-смисловий критерій містив показники: 1) вміння цінувати 

світ природи; 2) вміння шанувати працю людей та її результати. 

Діяльнісний критерій включав показники: 1) вміння робити вибір; 

2) бережливість; 3) ощадливість. 

Для вивчення рівнів прояву кожного з визначених критеріїв і показ-

ників основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку були 

використані спеціальні завдання. 

Проаналізуємо кількісні та якісні результати, отримані під час об-

стеження рівнів вихованості основ культури споживання у дітей старшого 

дошкільного віку за мотиваційним, діяльнісним, ціннісно-смисловим і 

когнітивним критеріями.  

Для обстеження ступеня вияву мотиваційного критерію культури 

споживання використовували завдання «Покупка 1 з 3». Воно було спря-

моване на виявлення у дітей старшого дошкільного віку вміння усвідом-

лювати свої бажання, робити зважений вибір. Кількісні результати, от-

римані під час обстеження за означеним критерієм: до високого ступеня 

вияву мотиваційного критерію було віднесено 7,8% дітей в експеримен-

тальній та 5,8% дітей у контрольній групах. Ці діти не лише виявляли 

власну активність у реалізації ролі покупця, а й активізували дітей із більш 

низьким ступенем прояву – пропонували їм обрати той чи той товар. 

Їхні дії були спрямовані на заохочення до сумісної гри інших дітей. До-

шкільники, яких було віднесено до високого ступеня, у реалізації ролі 

покупця не лише активізували інших дітей, а були прикладом для них. 

Наведемо приклади відповідей деяких дітей, у яких було визначено ви-

сокий ступінь вияву мотиваційного критерію: 

Кирило Ш. (ЕГ): Я можу купити лише цукерку, а машину можна 

купити утрьох. 

Мілана П. (ЕГ): Я хочу торт, для цього треба порахувати скільки 

грошей є у мене і у Вані разом. 

Анастасія К. (КГ): з Максимом разом купимо торт. 

Достатній ступень вияву мотиваційного критерію було визначено 

у 5,9% дітей в експериментальній та 9,6% дітей в контрольній групах. 

Ці діти були достатньо активними в реалізації ролі покупця, виявляли 

інтерес до цієї ігрової ситуації, прагнули отримати певний результат ку-

півлі. Проте у виборі товарів більшої вартості, ніж їх власна сума гро-

шей, не виявляли ініціативи до об’єднання з іншими дітьми, хоча і розу-
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міли, що лише об’єднання коштів кількох дітей дають змогу отримати 

омріяну покупку. Водночас вони погоджувалися на таку пропозицію, 

якщо ініціатива виходила від когось іншого з дітей. Наведемо фрагмент 

протоколу:  

Іван Н. (ЕГ): Я хотів би торт, але в мене вистачить тільки на цукерку. 

Мілана П. (ЕГ): І я хочу торт, давай порахуємо скільки в нас разом 

грошей. О, давай разом на наші гроші торт купимо. 

Іван Н.: Точно, так на торт вистачає. Давай! 

До середнього ступеня вияву мотиваційного критерію було віднесено 

39,2% дітей експериментальної та 40,4% – контрольної груп. Ці діти 

витрачали гроші лише на себе, зауважуючи, що на більш бажаний товар 

у них не вистачає коштів. У деяких випадках вони отримували пропо-

зицію приєднатися до інших учасників гри для збільшення суми покупки, 

але відмовлялися. Причиною цього є невміння узгоджувати власні бажа-

ння з бажаннями інших, відсутність прагнення до об’єднання і спільного 

користування товаром, егоцентричні інтереси, спрямовані на задоволення 

лише власних потреб, небажання ділитися. 

47,1% дітей експериментальної та 44,2% контрольної груп було 

віднесено до низького ступеня вияву мотиваційного критерію культури 

споживання. Вони довго примірялися до гри, не могли обрати бажаний 

товар, спостерігали за діями однолітків, вихователя, виявляли невпевне-

ність у діях, вагання. У процесі ігрової взаємодії не виявляли ініціативи 

або наслідували дії інших дітей, відмовлялись від виконання завдання. 

Для виявлення рівнів вихованості основ культури споживання у 

старших дошкільників за когнітивним критерієм використовували розв’я-

зання педагогічних ситуацій. Їх зміст було спрямовано на вивчення рівня 

споживчої обізнаності дошкільників, володіння ними основними економіч-

ними поняттями та використанням їх у власному мовленні.  

Метод розв’язання педагогічних ситуацій є короткочасною взаємо-

дією педагога з вихованцями на основі протилежних цінностей, інтересів, 

що супроводжується значними емоційними проявами і спрямований на 

перебудову стосунків.  

Складовою методу педагогічних ситуацій є педагогічна провокація. 

Означений метод полягає у створенні педагогом чи іншими дорослими 

ситуацій, які провокували б зіткнення інтересів, потреб дітей; виникне-

ння певної проблеми, яку не можна ігнорувати. Провокація відбувається 

за схемою: уточнення проблеми – визначення суті конфлікту – момент 

власної оцінки – пошук можливих рішень – аналіз спільно з дорослим 

зробленого вибору. Зазначимо, що педагогічна провокація виявляється не 

у спеціальному створенні конфліктної ситуації, а у правильному педаго-

гічному використанні ситуацій для досягнення виховних цілей. Подібні 

ситуації постійно виникають у дитячому колективі, проте більшість педа-
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гогів намагаються зачекати, приховати, за будь-який спосіб ліквідувати 

проблему. Педагогічна ж провокація навмисне її виявляє, надає дітям мож-

ливість опанувати способи виходу з конфлікту, можливі шляхи розв’яза-

ння проблеми [1, 3]. 

На відміну від мотиваційного критерію, рівень вихованості за когні-

тивним критерієм виявився набагато нижчим. Високий рівень споживчої 

обізнаності та володіння лексикою з проблеми не було виявлено у жод-

ної дитини зі старших вікових груп, що брали участь у дослідженні.  

Достатній рівень вихованості основ культури споживання за ког-

нітивним критерієм було виявлено у 5,8% дітей експериментальної та 

3,8% контрольної груп. Діти цього рівня намагалися знайти розв’язання 

запропонованих експериментатором ситуацій, виявивши певну споживчу 

обізнаність. Проте не могли дібрати коректні висловлювання, виявивши 

недостатнє володіння споживчою лексикою. Наведемо висловлювання 

дітей, яких було віднесено до достатнього ступеня вияву когнітивного ком-

понента: «Реклама – те, що показують по телевізору» (Єлизавета О., 

ЕГ), «Щоб отримати рекламу, треба показати всім» (Ніколь Г., ЕГ), 

«Ведмедику треба написати десь, щоб усі бачили» (Анастасія Б., ЕГ), 

«Реклама – це мультик!» (Микита Є., КГ), «Ні, це не мультик. Реклама – 

це нудно» (Аліса Ш., КГ).  

Знання про споживання 31,4% дітей експериментальної та 28,8% 

контрольної груп було оцінено як середній ступінь вияву когнітивного 

критерію. Ці діти не виявили споживчої обізнаності. Вони погоджували-

ся із необхідністю героїв ситуацій заощаджувати, але не змогли пояснити 

чому, не пропонували прикладів із власного життя, не пропонували раціо-

нальних рішень. Не змогли вони пояснити зміст економічних понять, 

які траплялися у запропонованих ситуаціях.  

62,8% дітей експериментальної та 67,4% контрольної груп було 

віднесено до низького ступеня вияву когнітивного критерію. Ці діти не 

знайшли правильного розв’язку для запропонованих ситуацій. Виявили 

відсутність розуміння процесу заощадження, а у деяких випадках взагалі 

відмовилися відповідати.  

Для обстеження ціннісно-смислового критерію основ культури спо-

живання у дітей старшого дошкільного віку використовували індивіду-

альну бесіду за серіями сюжетних малюнків. Їх метою було виявити рівень 

ціннісного ставлення до світу природи, праці людей та її результатів.  

Метод індивідуальної бесіди – це форма спілкування з метою обміну 

думками, інформацією, почуттями тощо. Використання сюжетних малюн-

ків під час бесіди з дітьми дає змогу дізнатися про ставлення дитини до 

конкретної ситуації та виявити поведінку дошкільників в аналогічних 

умовах. 
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До високого ступеня вихованості основ культури споживання за 

ціннісно-смисловим критерієм було віднесено лише 4,0% дітей експери-

ментальної та 1,9% контрольної груп. Цих дітей відрізняли повні та пра-

вильні відповіді на запитання експериментатора, вони правильно поясню-

вали зміст всіх серій сюжетних малюнків, не лише давали оцінку діям 

героїв цих малюнків, а й наводили приклади таких позитивних чи нега-

тивних прикладів із власного життя. 

Правильно розуміли і пояснювали зміст сюжетних малюнків 23,5% 

дітей експериментальної та 25,0% контрольної груп. Проте їх відповіді 

на уточнювальні запитання експериментатора засвідчили, що вони не 

ототожнюють зображення на картинці з власним життям, у більшості 

випадків не виявляють у власній поведінці ціннісного ставлення до при-

родного та соціального довкілля. У цих дітей було виявлено достатній сту-

пінь розвитку ціннісно-смислового критерію основ культури споживання. 

Середній ступінь вихованості за ціннісно-смисловим критерієм було 

визначено у 33,3% дітей експериментальної та 38,5% контрольної груп. 

У їх відповідях відзначалося неповне розуміння змісту серій сюжетних 

малюнків, хоча за допомогою підказок експериментатора їм вдавалося 

точно описати зміст. Труднощі викликали малюнки з негативними вчин-

ками, які діти цього ступеню вияву не завжди тлумачили правильно. 

Наведемо фрагмент протоколу: 

Експериментатор демонструє перший малюнок з серії «Робимо по-

дарунки з паперу»: Що ти бачиш на першому малюнку?  

Діана Б. (ЕГ): Ці діти не люблять учитися, кидають сміття. 

Експериментатор: Чи економно дівчата використовують папір? Мож-

на вважати таке поводження з папером правильним? Чому?  

Діана Б.: Це взагалі не культурно, неекономно, потрібно викидати 

сміття у відро. 

Експериментатор: А як ти поводишся у таких ситуаціях?  

Діана Б.: Я у відро для сміття викидаю. 

Експериментатор: А як вчинили дівчатка на другому малюнку? Як 

ти вважаєш, чи правильно вони все зробили?  

Діана Б.: Це добра справа. Вони, мабуть, мамі на день народження 

роблять подарунок. 

Експериментатор: Чи вмієш ти робити подарунки з будь-якого ма-

теріалу, що є вдома?  

Діана Б.: Так, вмію, нас вчили. Ми робили аплікації з серветок, 

листівку зі шпалер. Дуже красиво вийшло! 

Через неповне розуміння негативного змісту малюнку, цю дівчинку 

було віднесено до дітей із середнім ступенем вихованості за ціннісно-

смисловим критерієм. 
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Значну частину дітей було віднесено до категорії з низьким сту-

пенем вихованості культури споживання за ціннісно-смисловим критерієм: 

39,2% дітей експериментальної та 34,6% контрольної груп. Вони, навіть 

за допомогою експериментатора, так і не змогли точно пояснити пред-

ставлені серії сюжетних малюнків. 

Для виявлення рівнів вихованості основ культури споживання за 

діяльнісним критерієм використовували метод компетентних суддів, що 

передбачало оцінювання на основі анкетування дітей, які брали участь в 

експерименті, їхніми батьками та вихователями.  

Метод експертних оцінок (або компетентних суддів) є одним із 

різновидів непрямого спостереження. Інформація до дослідника надходить 

від компетентних осіб, які за певними правилами оцінюють аспекти, 

явища та ознаки педагогічної практики. Метод передбачає використання 

різних оцінних шкал, що відкриває для дослідника можливість застосо-

вувати елементи математичної статистики опрацювання матеріалу. Це 

дає можливість отримувати більш повний дослідницький матеріал про 

особистісні якості та зміст діяльності респондентів [5]. Компетентними 

суддями також можуть обиратися люди, які добре знають особу того, 

хто бере участь у дослідженні і можуть надати їй характеристику. Компе-

тентними суддями (експертами) можуть виступати вихователі дошкіль-

ного навчального закладу, методисти та батьки. 

На основі анкет намагалися виявити рівень сформованості у старших 

дошкільників вміння робити раціональний вибір, виявляти ощадливість 

і бережливість. Було визначено такі ступені вихованості основ культури 

споживання у дітей старшого дошкільного віку: до високого – було від-

несено 3,9% дітей експериментальної групи, у контрольній групі дітей з 

таким ступенем виявлено не було; до достатнього ступеня було віднесено 

70,6% дітей експериментальної та 51,9% – контрольної групи; до серед-

нього ступеня – 23,5% дітей експериментальної та 42,3% – контрольної 

груп; до низького ступеня – 2,0% дітей експериментальної та 5,8% кон-

трольної груп.  

Результати анкетування виявили, що оцінки вихователів та батьків 

здебільшого не збігаються. У переважній більшості батьки надають влас-

ній дитині оцінку вищу, ніж вихователі. Єдиними вихователі та батьки 

були в тому, що частіше діти виявляють ощадливість і бережливість сто-

совно власних речей, іграшок, солодощів. Інтересу до економії світла та 

води, згідно з їх спостереженнями, діти майже не виявляють. 

Кількісний аналіз засвідчує, що, на думку батьків та вихователів, 

значна кількість дітей, які брали участь у експерименті, на достатньому 

рівні володіють навичками споживання, вміють робити раціональний ви-

бір, виявляють ощадливість, бережливість. Водночас слід зазначити, що за 

всіма іншими критеріями (мотиваційним, когнітивним, ціннісно-смисловим) 
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не було отримано таких високих результатів. Це може бути свідченням 

того, що у дотриманні деяких правил споживання у власній діяльності, 

діти не завжди мотивовані отриманими знаннями про культуру спожива-

ння. Така поведінка може бути результатом наслідування дій інших, проте 

не бути усвідомленою. 

На основі отриманих під час констатувального етапу дослідження 

результатів обстеження рівнів вихованості за означеними критеріями було 

визначено загальний рівень вихованості основ культури споживання у 

дітей старшого дошкільного віку: достатній рівень – 15,7% дітей експери-

ментальної та 13,5% – контрольної груп; середній рівень – 64,7% дітей 

експериментальної та 57,7% – контрольної груп; низький – 19,6% дітей 

експериментальної та 28,8%контрольної груп. Дітей із високим рівнем 

розвитку основ культури споживання серед яких проводилось обстеження, 

визначено не було. 

Результати констатувального експерименту засвідчили, що більшість 

дітей мають низький та середній рівень вихованості основ культури спо-

живання. Обмеженість і, у деяких випадках, несформованість знань спо-

живчого характеру (про потреби, їх зміст та вибір між ними, види та об-

меженість ресурсів, гроші, бюджет тощо) заважає їм проявляти раціональ-

ність у власних діях, бути заощадливими, економними, бережливими. 

Відсутність зорієнтованості більшості дітей на потреби вищого порядку 

розвиває у них споживацьке ставлення до довкілля, намагання обійти пра-

вила культури поведінки в суспільстві, невміння встановлювати позитивні 

взаємини з суб’єктами споживчих відносин. Відсутність необхідних для 

цього педагогічних умов та знань у навколишніх дорослих про форми і 

методи виховання культури споживання тільки поглиблюють ці проблеми. 

Це вказує на необхідність проведення цілеспрямованої роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку з метою підвищення у них рівня вихованості 

основ культури споживання.  

Результати констатувального експерименту дали нам підставу сха-

рактеризувати рівні вихованості основ культури споживання у дітей стар-

шого дошкільного віку. Розглянемо їх більш докладно. 

Високий рівень вихованості основ культури споживання визначався 

у дітей, що усвідомлено виражають свої бажання та вміють робити між 

ними вибір. Діти цього рівня можуть поступатися власними бажаннями 

перед потребами інших. У ситуації вибору серед кількох варіантів, вони 

роблять вибір раціонально та зважено, не потребують підказок з боку ін-

ших, керуються при цьому отриманими раніше знаннями та навичками 

споживання, вміють аргументувати свої дії. Виявляють заощадливість і ро-

зуміють мету цього процесу. Бережливо ставляться як до предметів влас-

ного споживання, так і до речей інших людей. Розуміють і пояснюють 

необхідність бережливого й турботливого ставлення до природних ресур-
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сів, результатів праці інших людей. Мають глибоку для свого віку обіз-

наність щодо процесу споживання, розуміють правила споживання і до-

тримуються їх у власній поведінці. Володіють простими поняттями з еко-

номіки, можуть пояснити їх зміст, застосовують у своєму мовленні. 

Достатній рівень вихованості основ культури споживання визнача-

ли у дітей, які вміють виражати свої бажання та робити між ними зваже-

ний вибір, при цьому необхідність обирати не викликає у них негативних 

емоцій. Проте раціональний та зважений вибір вони частіше роблять зав-

дяки підказкам інших. Діти цього рівня висловлюють свої потреби на 

рівні з потребами інших. Для досягнення результату вміють кооперуватися 

з іншими, що дозволяє їм задовольнити власні бажання і бажання інших. 

Розуміють необхідність заощаджувати, але не завжди виявляють такі на-

вички у власній діяльності. Виявляють бережливе ставлення до власних 

предметів споживання і предметів споживання інших. Розуміють необ-

хідність і бережливо ставляться до природних ресурсів, поважають працю 

дорослих і її результати, проте іноді потребують для цього нагадування 

з боку дорослих. Виявляють споживчу обізнаність, але рідко використо-

вують у власному мовленні елементарні економічні поняття. 

Середній рівень вихованості основ культури споживання виявляли в 

дітей, які усвідомлюють свої бажання, але не можуть обирати між ними. 

У більшості випадків бажання мають епізодичний, емоційний та его-

центричний характер і, як наслідок, швидко змінюються. Ці діти часто 

ставлять власні потреби вище від потреб інших. Необхідність обирати між 

власними бажаннями змушує їх хвилюватися, тому вибір між ними зазви-

чай є незваженим і нераціональним. У них рідко спостерігаються прояви 

заощадливості та бережливості. Через домінування матеріальних ціннос-

тей виявляється споживацьке ставлення до довкілля (природного і соці-

ального), хоча вони і погоджуються з необхідністю цінувати природні 

ресурси та результати праці інших людей. Мають неглибоку обізнаність 

про процес споживання. Розуміють більшість елементарних понять з еко-

номіки, передбачених у програмах виховання та навчання у дошкільних 

закладах, але не можуть пояснити самостійно їх зміст і не використо-

вують у власному мовленні. 

Низький рівень вихованості основ культури споживання визначали 

у дітей, які характеризувалися неусвідомленим ставленням до власних 

бажань. Через епізодичний, емоційний та егоцентричний характер цих ба-

жань діти цього рівня не співвідносять власні бажання з потребами ін-

ших. Їм дуже важко обирати серед декількох варіантів. Ситуація вибору 

їх засмучує, тому відбувається не на основі зваженого і раціонального рі-

шення, а під впливом емоцій. Вони не виявляють навичок заощадливості й 

не розуміють мети цього процесу. Не виявляють бережливого ставлення 

до предметів власного споживання (їжа, одяг, іграшки, матеріали для зо-
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бражувальної діяльності) та предметів споживання інших. Через превалю-

вання цінностей матеріального характеру, виявляють споживацьке став-

лення до довкілля, не розуміють необхідності піклуватися про природні 

ресурси, про результати праці інших людей. Мають низьку обізнаність про 

процес споживання, не розуміють його механізмів і правил. Не володіють 

елементарними поняттями з економіки, передбаченими у програмах вихо-

вання та навчання у дошкільних закладах, не вміють пояснити їх зміст. 

Висновки. Отже, отримані результати діагностичної роботи пере-

конали нас у необхідності пошуку оптимальних педагогічних умов, які 

сприяли б вихованості у дітей основ культури споживання, набуттю необ-

хідних вмінь та якостей раціонального споживача, який бережливо ста-

виться до природних та соціальних ресурсів. Це спонукало нас до ство-

рення й апробації експериментальної моделі виховання основ культури 

споживання у дітей старшого дошкільного віку, у якій простежується 

поєднання зусиль виховного потенціалу педагогів ДНЗ та досвіду сімей-

ного виховання.  
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Иванчук Сабина. К проблеме определения уровней воспитан-

ности основ культуры потребления у детей старшего дошкольного 

возраста. Статья посвящена изучению актуальной проблемы дошкольного 

образования – воспитанию основ культуры потребления у детей до-

школьного возраста. Автор предлагает критерии, показатели и задания 

для определения составляющих воспитания основ культуры потребления у 

детей старшего дошкольного возраста. Раскрыто содержание диагнос-

тического обследования, представлен количественный и качественный 

анализ уровней воспитанности основ культуры потребления у старших 

дошкольников. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, культура потребле-

ния, критерии, показатели, дети дошкольного возраста. 

 

Ivanchuk Sabina. The problem of defining levels of consumption 

culture with older senior preschool children. The article is devoted to the 

study of actual problems of pre-school education – education of consumption 

culture with preschool children. The author offers criteria and objectives to 

determine the components of the training bases of culture consumption in 

preschool children. The content of the diagnostic survey is defined, a quantita-

tive and qualitative analysis of the levels of consumption culture with senior 

preschoolers is presented. 

Key words: economic education, culture consumption, criteria and indi-

cators, preschool children. 
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